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ميكن خلف يعرفه السلم معروف عجيب هذا كثر السلم أين أعطي شخص دراهم نقضا لسلعة مؤجلة فال  

على أن تعطيين بعد سنة مائة كيس أو سيارة وصفها كذا  ف عكس الشراء إىل أجل أعطيك مثال عشرة آال

يه وسلم كانوا يسلفون يف الثمار وكذا هذا ما فيه شيء ألن الصحابة كانوا يفعلونه يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عل

( من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى  النيب صلى اهللا عليه وسلمالسنة والسنتني فقال 

مضمون ألحد الطرفني أوال إذا  بح مضمون ألحد الطرفني ما فيهووجه أنه ما فيه شيء ألن هناك ر  أجل معلوم )

يارة إىل أجل ما ندري أينا هل أنا اللي أربح وال أنت صح ألن عند انتهاء أعطيتك مثال عشرة آالف  لس

األجل ميكن أشري السيارة بستة آالف  وميكن ما أجدها إال خبمسة عشر ألف  أي نعم وهذا ال بد أن 

  تكون األسعار إىل سنة ال ختتلف نعم  ما أدراك أنيقع 

   ....: الطالب

اج فلوس ييجي لواحد تعاىل أعطنا فلوس شيئا مؤجل وإال يشرتي مواد اللي حيتاج إذا احت ما خيالف:  الشيخ

  بثمن مؤجل أكثر من النقض .

  .....: الطالب

ا قإذا اشرتى السلعة بعينها يريدها بعينها ال يتورق التورق ما برييد السلعة وهلذا مسي تور هذا : ال ،ال  الشيخ

د إال الفضة املتورقة نعم راح ما نكمل اآلية ؟ نكمل اآلية نكمل اآلن مأخوذ من أين ؟ من الورق يعين هو ال يري

معني ما صح  بستانلو أسلم يف مثن  ءالفقهاحديث وبقي باب يف الفقه إن شاء اهللا خري إن شاء اهللا وهلذا قال 

روط نعم ال ما من ش فهذا ما فيه شيء ال بدألنه صار حمله اآلن البستان ما صار يف الذمة أما إن صار يف الذمة 

  تصح وال مثنها .

   ....: الطالب

  ألنه يبيع عليه أشياء بدون قبض مثنها . جتب: ما  الشيخ

     ....: الطالب

على أننا اشرتينا منك كذا وكذا سيارات بكذا يتفقون معه معناه أنه حضره وهو مثال امتنع   : هذا جيوز الشيخ

  الدراهم . ما سلموكذا دراهم نعم وهو مثال

   ....: طالبال

  : أبدا وهلذا أحيانا الدولة يكون مماطلتها أكثر من مماطلة الناس . الشيخ

   ....: الطالب

لو كانت السيارات وقال حضرها مثال على ما أنه اتفق وياهم حضر السيارات مث  إال: ما يصح هذا  الشيخ

   .عني يف بيعيع ألنه يكون بأوقعوا العقد على أعياا حينئذ يصح 

   .: ألنه وقع العقد على أوصافه لبالطا
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: ال على أوصاف ال يصح ألن املبيع املوصوف غري املعني حمله الذمة ما حمله العني وهلذا يكون العقد اللي  الشيخ

  بني الرجل واحلكومة عقد على شيء يف ذمة بشيء يف ذمة ما فيه شيء معني . عليه وقع

   ....: الطالب

الف ما خيلعة هذه السلعة اآلن وأبيعها عليكم بكذا وصار العقد بعد التحديد ما إذا حضر الس ما خيالف: الشيخ

الف إذا صار أنه معناه التأمني مبعىن أنه حضر وبعد التحضري جيرى عليه العقد فهذا ال بأس به فإنه يكون بيع خي

  عني بدليل وهذا جائز .

   ....: الطالب

  ه .إذا عمدوه مىت جيعلون التعاقد مع : الشيخ

   .إذا عمدوه يقولون له مثال بعد عشرة أيام تستلم الزيادة فإذا سلم الزيادة يأخذها:  الطالب

: ما الذي يعتربونه عقدا هل عند حضورها وال قبل ؟إن كان قبله فإنه ال يصح مىت يعقدون هل معناه  الشيخ

ن إذن العقد قبل التحضري يقول حضر هنا وإذا حضرت أنا أشرتيها منك بكذا وكذا ؟ إذا حضرت نعطيك الثم

احملذور ألنه ما وقع العقد على شيء معني  فال حيلوهذا نص العلماء عليه أنه ال جيوز ألن هذا بيع دين بدين 

  اآلن كله يف الذمة .

   ....: الطالب

أنت تدري اآلن لو أبيع عليك الصاع بصاعني والصاعني بنفس قيمة الصاع ما  ما اشرتى  شيء معلوم:  الشيخ

عة مؤجلة وإما أن يكون ليه حمذور ما هي حمرم ألننا نتقيد مبا ورد به النص اللي ورد به الناص إما أن تكون السف

أدىن طالب علم إذا الثمن مؤجال وأما أن يكون من الطرفني ال هذا وال هذا ما جيوز وهذا متفق عليه عند الفقهاء 

ني بشرط احلضور وقبض ايش من صورها ؟ بيع دين بع  السرتيفوهلذا قالوا من صور بيع  الروض املربعقرأ يف أول 

االستدالل أنه ينبغي سلوك األجلى واألوضح يف االستدالل الفوائد من فوائد اآلية الكرمية قلنا أحد العوضني  

(( هل من شركائكم من يفعل ومن فوائد اآلية الكرمية عجز هذه اآلهلة عن فعل شيء خيتص بالربوبية لقوله  ....

ومن فوائدها ثبوت التالزم بني التوحيدين توحيد مبعىن النفي كما قررنا ألن هذا االستفهام  ) )من ذلكم من شيء 

لوهية أفهمتم وهذا املعىن قرره اهللا تعاىل الربوبية لزمه أن يقر بتوحيد األ الربوبية وتوحيد اإللوهية وأن من أقر بتوحيد

      سبحانه وتعاىل عن كل نقص نعم من أين يؤخذ ؟ من قوله يه اهللا يف عدة آيات من فوائد اآلية الكرمية تنز 

 عما(( ومن فوائدها أن املشركني باهللا عز وجل قد وقعوا يف تنقص اهللا لقوله سبحانه وتعاىل ))  سبحانه(( 

ثبات النفي ومن فوائد اآلية الكرمية أيضا أن اهللا تعاىل جيمع فيما وصف ومسى به نفسه بني النفي واإل )) يشركون

ومن فوائد اآلية الكرمية أيضا قوة اإلقناع يف ))  يشركون عما تعالى(( واإلثبات يف قوله ))  سبحانه(( يف قوله 

) هذا أقوى  ما (( هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء ) أسلوب القرآن ألن مثل هذا التحدي

 أقسامبدوا مع اهللا هل يستفاد من هذه اآلية استنباط يكون يف اإلقناع كل منهم سيكون جوابه ال إذن ملاذا تع

التوحيد الثالثة ؟ الربوبية موجودة واإللوهية موجودة كيف ذلك ؟ إلزام اإلقرار بالربوبية لإلقرار باإللوهية مث إن قوله 



 - 3  -

تعالى عما (( سبحانه و إبطال إلوهيتهم نعم واألمساء والصفات موجودة يف قوله  )) املقصودهل من شركائكم (( 

) ظهر مبعىن بان واتضح (( ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ) ) واهللا أعلم يشركون )

ضد الصالح وهو من كل شيء حبسبه ففساد الزروع بيبسها وتلفها بالعواصف واألمطار ))  الفساد(( وقوله 

ساد الثمار بنقصها وما أشبه ذلك املهم الفساد يف  املغرقة والربد املتلف وكذلك فساد املواشي الكها ومرضها وف

كل شيء حبسبه وهل الفساد هنا يراد به الفساد احلسي أو يشمل الفساد احلسي واملعنوي ؟ الصحيح أنه يشمل 

الفساد احلسي واملعنوي احلسي ما ذكرنا أمثلته قبل واملعنوي هو كثر املعاصي والفسوق وانتشارها بني الناس وعدم 

(( وال تفسدوا في ة ا حىت يصبح املنكر معروفا واملعروف منكرا فإن هذا من أعظم الفساد قال اهللا تعاىل املباال

)) يقول املؤلف الرب  في البر والبحر؛(( ) قال العلماء ال تفسدوها باملعاصي نعم وقوله األرض بعد إصالحها )

ل املراد بالرب ما ليس ببحر فيشمل املدن واألمصار فار أي الفيايف اخلارجة عن املدن والسكان هذا الرب وقيالق

والقفار وغريها وقوله بقحط املطر وقلة النبات والبحر أي البالد اليت على األار لقلة مائها فمشى املؤلف رمحه 

 من اهللا على أن املراد بالرب نعم ما سوى العمران واملراد بالبحر العمران الذي على شواطئ البحار وذا قال كثري

املفسرين ولكن الصواب أن املراد بالرب ما سوى البحر واملراد بالبحر املاء ألن ما ذكرناه هنا أعم مما ذكره املؤلف 

وغريه وهو األظهر أيضا فإن البحر إذا أطلق يف القرآن ايش يراد به ؟ يراد به املاء ففساد الرب كما قال املؤلف 

وهلذا أرسل اهللا على آل فرعون أرسل اهللا عليهم اجلراد  ابعد وجودمهبالقحط وقلة النبات وفساد النبات أيضا 

بوب إذا حصد والقمل والضفادع والدم أربع آفات اجلراد نعم يفسد الزروع بعد خروجه ويأكله القمل يفسد احل

 ماان وأرسل جاءه القمل وهو السوس الذي يتلفه والضفادع مباذا ؟ باملاء امتألت مياههم ضفادع حىت إن اإلنس

يستطيع أن يشرب من املاء والعياذ باهللا املاء من الضفادع والدم الصحيح أن املراد به النزيف وإن كان بعض 

العلماء يقولون أن املراد بالدم أن املاء يكون عند آل فرعون كالدم والصواب أنه النزيف ألن اهللا ذكر إفساد املاء 

ره وغايته وهو الدم ألن الدم يكون من القوت فصارت األقوات مباذا ؟ بالضفادع فكان القوت من أوله إىل آخ

  م ال قبل دخوهلا أجوافهم وال بعد الدخول .هوالعياذ باهللا ال تنفع

  : القمل يا شيخ القمل ؟ الطالب

عبارة عن دودة تكون يف هذي  عند اخليشما يكون من السوس يف القوت جتدونه القمل : ال ، ال  الشيخ

تأكلها نعم املهم هذا من الفساد يف الرب الفساد يف البحر مباذا ؟ قال العلماء يكون مبوت سدها و فاحلبوب فت

(( بما كسبت أيدي كالعادة هذا من الفساد يف البحر وقوله   إضرارهاوعدم  املياهاحليتان وفسادها وكذلك تغري 

ون موصولة إذا كانت موصولة فال حيتمل أن تكون مصدرية وحيتمل أن تك ) مبا كسبت الباء للسببية و ماالناس )

بد لنا من عائد حمذوف والتقدير مبا كسبته أيدي الناس وإن كانت مصدرية ما حتتاج إىل عائد ويكون املعىن 

) قال املؤلف من املعاصي وأيدي الناس مجع يد واملراد (( بما كسبت أيدي الناس )بكسب أيدي الناس وقوله 

لعربية أن يعرب باليد عن صاحب اليد وليس املراد ما كسبته اليد فقط ألن ما كسبوا وهذا من أساليب اللغة ا
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املعاصي ما تكون باأليدي فقط تكون باليد وبالرجل وبالعني وباللسان وباألذن مجيع احلواس كل احلواس ميكن 

  البدن .لإلنسان أن يعمل ا املعصية فيكون املراد باأليدي هنا األنفس ال اليد اليت هي عضو من أعضاء 

  : يكون هذا جماز يا شيخ ؟ الطالب

إنما جزاء  ((: ال ما هو جماز ألا بسياقها دالة على أن املراد ما كسبوه فال تكون جمازا أما قوله تعاىل  الشيخ

فاملراد  )) ....ٌ   الذين يحاربون اهللا ورسوله ويسعون في األرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم

))  أن تقطع أيديهموهلذا لو أراد أحد أن يصرف قوله ((  األعضاء فالكلمة يف سياقها حقيقة يف معناهابأيديهم 

إىل أن املعىن أو تقطع أبدام ما استطاع كما أنه لو أراد أن جيعل مبا كسبت أيدي الناس مبا كسبت اليد نفسها 

رمحه اهللا أنه ال جماز يف القرآن وال  ابن تيمية وجه قول شيخ اإلسالم هو فقط دون بقية األعضاء ما استطاع وهذا

يف اللغة العربية ألنه إذا كانت الكلمة قد تعني معناها بسياقها صارت مبقتضى هذا السياق حقيقة يف هذا املعىن 

تقدم لنا مرارا وتكرارا أن أصلها أناس لكنها حذفت اهلمزة ))  الناس(( وحينئذ ما حنتاج إىل تأويل وقوله 

يف اإلله نعم هكذا قيل  هف كما هي يف قوله شر وخري وأصلها أشر وأخري وكما هي يف قوله اهللا فإن أصلللتخفي

لنذيقهم الالم هنا للتعليل وما ))  لنذيقهم بالياء والنون بعض الذي عملوا(( اهللا ويف النفس يف هذا شيء قال 

ظهر هذا هو املعلل ظهر لكذا أي ألجل أن يذيقهم هو املعلل ؟ املعلل متعلق ذه الالم والالم متعلقة مباذا ؟ ب

فيها الفعل إىل ضمري  ام مضاف فيها الفعل هللا عز وجل أو ليذيقهم مضافهوفيها قراءتنا سبعيتان وهي لنذيق

يعرب دائما ))  ليذيقهم(( الغائب ومع ذلك فإن هذا الغائب يعود إىل من ؟يعود إىل اهللا سبحانه وتعاىل وقوله 

اإلدراك ألن الذوق هو أعلى أنواع اإلدراك احلسي فإن اإلنسان يسمع بالشيء مث يراه مث يذوقه أقول  باإلذاقة عن

لك عندي تفاح إدراكك للتفاح اآلن بالسماع مث أخرجه وأريك إياه يكون بالرؤيا أيهما أقوى ؟ الرؤيا أقوى من 

ى ما يكون ألين لو قلت عندي تفاحة هذا أعلو السماع مث أعطيكها فتأكلها ايش يصري هذا ؟ بالذوق الذوق 

وال شفتها أنت حيتمل أن قويل هذا كذب وإذا أريتك إياها ولكن ما ذقتها حيتمل أن يكون نباتا آخر يشبه 

وتشاهده تقول تفاح حقيقي فإذ  من البالستيك التفاحة وحيتمل أن تكون من التفاح الصناعي الذي يصنعونه

    اهللا عز وجل دائما عن اإلصابة باإلصابة ألا أعلى أنواع اإلدراك وقوله ذقتها صارت حق اليقني وهلذا يعرب 

أي عقوبتهم ألن الذي عملوا غري الفساد الظاهر يف الرب والبحر ولكن الفساد هو ))  بعض الذي عملوا(( 

عملوا لسببني عقوبته  لكن يقول قائل ملاذا عرب عن العقوبة بالفعل ؟ نقول عرب عن العقوبة بالفعل بعض الذي 

السبب األول أو لوجهني الوجه األول بيان سبب هذه العقوبة الوجه الثاين أن هذه العقوبة بقدر العمل متاما 

ولذلك عرب عنها بالعمل إشارة إىل أا بقدر ليس ا ظلم وهذا كثري يف القرآن يعرب اهللا تعاىل عن العقوبة بالفعل 

     العمل وقوله  بقدرن أن سبب العقوبة هذا العمل والثاين أن العقوبة من أجل هذين الوجهني الوجه األول بيا

ولو يؤاخذ اهللا الناس بما كسبوا ما ترك  (() يعين ال كله أي نعم ال كل ألن اهللا يقول (( بعض الذي عملوا )

وهذا  ))ر وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثي ((وقال  ))...  على ظهرها من دابة
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حق لو أن اهللا تعاىل أخذ الناس بقدر ذنوم ما ترك عليها من دابة كان كل الناس ميوتون وال يبقون ولكنه 

(( ليذيقهم بعض الذي علموا لعلهم سبحانه وتعاىل يصيبهم ببعض ذنوم ببعض الذنوب فقط احلكمة قال 

) يتوبون ولعل هنا للتعليل وكلما جاءت لعل يف كالم اهللا فإا للتعليل نعم أو توقع الشيء إن كان من يرجعون )

كم اهللا أن اهللا تعاىل يبتلي العباد بالضراء ألجل أن حاملتوقع أي ألجل أن يرجعوا إىل اهللا عز وجل وهذه من 

    عه إىل ربه بل إا أحيانا تكون سببا مباشرا يرجعوا إىل اهللا وكم من إنسان صارت عقوبته بالضراء سببا لرجو 

) هذا هو الرجوع لكنهم والعياذ باهللا إذا جنوا عادوا (( وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا اهللا مخلصين له الدين )

قل سيروا في األرض فانظروا كيف كان عاقبة  (( مكةقال اهللا تعاىل قل لكفار  إىل كفرهم لعلهم يرجعون 

اخلطاب يف قوله قل للرسول عليه الصالة والسالم وحيتمل أن يكون له  )) ل كان أكثرهم مشركينالذين من قب

السري معناه املشي ويف ))  سيروا في األرض(( وجعلناك لالتعاظ واالعتبار وقوله ولكل من دعا إىل شريعته 

ة وأن الظرف خيتلف حبسب األرض يف مبعىن على ألن على األرض وليس املراد يف داخلها وقيل إن يف للظرفي

املظروف وحبسب الظرف أيضا يعين مثال إذا قلنا املاء يف الكوب صار يف جوف الكوب كوب ماء الكامل أو 

مثال أو القدر فهنا صار املاء يف جوفه وإذا قلنا الكتابة يف الورق اختلفت وإذا قلنا الوجه يف املرآة اختلفت  الطافية

املراد للظرفية ولكن ظرف كل شيء حبسبه والسري املأمور به هنا ال أحد يتصور أن فريى بعض العلماء أن يف هنا 

يف األرض وادخلوا فيه ما أحد يتصور هذا فهنا وجهان يف كلمة يف الوجه األول أن جتعل  ام خندقوا لكاحفر أن 

لظرفية يف كل مكان مبعىن على سريوا على األرض أي على ظهرها الوجه الثاين أن جتعل يف للظرفية ويقال إن ا

هل املراد السري باألقدام أو السري بالعقول بالتفكري ؟ ))  سيروا في األرض((  حبسبه طيب هذا تفسري يف تفسري 

نعم يشمل السري باألبدان بأن يذهب اإلنسان إىل مساكن القوم ليتعظ ويعترب أو السري بالقلوب بأن يقرأ 

سري بالقلب صار أعظم من السري بالقدم ولكن السري بالقدم ألجل  توارخيهم وأحداثهم حىت يعترب م وكم من

على أجل التفرج والنزهة واالطالع لناس اآلن يذهبون إىل ديار مثود من التفرج والنزهة هذا حمرم كما يفعله بعض ا

أنتم باكون ( ال تدخلوا على هؤالء القوم إال و من قوة سابقة مع أن الرسول عليه الصالة والسالم يقول  ما هلم

نعم أين الذين يذهبون إىل ديار مثود وهم يبكون الرسول صلى اهللا عليه  فإن لم تكونوا باكين فال تدخلوها )

وسلم ملا مر ا يف ذهابه إىل تبوك مشى مسرعا وقنع رأسه نزهلا عليه الصالة والسالم وأسرع نعم وعلى هذا 

(( قل تعظ معترب نعم كما أمر النيب عليه الصالة والسالم فنقول إذا سرت يف أرض هؤالء املعاقبني فسر سري م

) فانظروا نظر اعتبار وتفكر وال نظر عني ؟ على من قبل ) سيروا في األرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين

حسب ما قلنا يف السري إن كان سريا بالقدم فهو نظر بالعني إن كان سريا بالقلب فهو نظر بعني البصرية التفكر 

أمل وميكن أن نقول أيضا إن حىت إذا فسرنا السري هنا بالسري احلسي على األقدام فإنه ال بد أن يكون مقرونا والت

) (( فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل )بالنظر بعني البصرية واالعتبار إذ النظر بالعني اردة ال يفيد شيئا 

دما وعاقبة امسها واجلملة معلقة عن العمل معلقة لكلمة ايش حمل كيف من اإلعراب ؟ حملها النصب خرب كان مق
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(( كيف كان معلقة يف تأويل االسم املفرد والتقدير فانظروا حاهلم كيف كانت وقوله انظروا نعم معلقة اجلملة 

إذا لنا عقىب الذين من قبل كان أكثرهم من حرف عاقبة هنا مصدر وهلذا نكر الفعل نعم ) عاقبة الذين من قبل 

  مقابل اسم ارور اسم مرفوع مبن ألن فيه ضمة ظاهرة يف آخره .جر 

   :.... الطالب

معناه فيبىن على الضم نعم ألم  ىمعناه حذف املضاف ونو  ىاإلضافة ال ونو بقطع مبنية على ضم :  الشيخ

منونة هذان يقولون يف قبل وبعد إن وجد املضاف لفظا فهي معربة غري منونة وإن حذف لفظا ومعىن فهي معربة 

حاالن متقابالن إذا وجد املضاف إليه فهي معربة غري منونة تقول أتيت من قبل زيد ومن بعده نعم وإذا حذف 

معربة غري منونة كما لو  لفظه فهي ىاملضاف لفظا ومعىن فهي معربة منونة طيب وإذا حذف املضاف إليه ونو 

 عناه فهي مبين على الضم أي نعم هلا أربع حاالت م ىمعربة غري منونة وإذا حذف املضاف إليه ونو  وجد لفظ

كأن اإلنسان يتوقع بأن عاقبة الذين من قبلهم أهلكوا وأتلفوا وما أشبه ذلك ولكن ))كان أكثرهم مشركين (( 

ظروا كيف كان (( قل سيروا في األرض فان البيان جاء على غري املتوقع ماذا تتوقعون أنتم ملا قال اهللا عز وجل

  ) )ين من قبلعاقبة الذ

  ....: الطالب

ال تتوقعون أهلكناهم ودمرناهم وما أشبه ذلك ألن هذه عاقبتهم لكن جاء األمر على خالف املتوقع  : الشيخ

كان أكثرهم مشركني جاء مبينا لسبب هذه العاقبة ألا هي احلال اليت عليها هؤالء املكذبون وهو الشرك يعين 

 فدمروا فمعىن ذلك أن عاقبتكم أنتم ستكون مثلهم مآهلا التدمري واهلالك فأنتم اآلن مشركون وهم كانوا مشركني

وهذا من بالغة القرآن أن اهللا تعاىل ذكر سبب هالك أولئك القوم الذي كان عليه اآلن هؤالء املخاطبون هؤالء 

اقبة هؤالء هو املخاطبون اآلن مشركون كانوا على الشرك إىل اآلن ما وجدوا العاقبة لكن إذا علموا أن سبب ع

كنهم ا الشرك فال شك إذا كان هلم عقول أن ينتهوا عن الشرك كان أكثرهم مشركني يقول فأهلكوا بإشراكهم ومس

) طيب والبعض اآلخر ؟ ظاهر اآلية الكرمية أن البعض (( كان أكثرهم مشركين )ومنازهلم خاوية قوله تعاىل 

هلك املوحدون مع املشركني ؟ مع أن اهللا تعاىل ذكر يف اآلخر وهو األقل مل يكن مشركا وها هنا إشكال هل أ

) نعم فظاهره أن (( وينجي اهللا الذين اتقوا بمفازتهم )) (( فأنجيناه والذين معه )آيات كثرية يف األمم السابقة 

ك أما باعتبار القادة والرؤساء الذين يعرفون أم على شر  ))(( كان أكثرهم مشركين املؤمنني مل يهلكوا أن نقول 

لكن هم يظنون أن هذا هو احلق فأي ون وراضون وإن مل يكن عندهم شرك العامة الذين ال يدرون فهم تابع

ن اهللا تعاىل أمرنا أن ننظر كيف كان عاقبة السابقني وإذا نظرنا وجدنا ني أوىل أو احتمال ثالث أن يقال إاالحتمال

ذير من الشرك وترغيب يف اإلميان والتوحيد فها هنا وأن املؤمن جنا فيكون يف هذا حتفأهلك أن أكثرهم مشرك 

ثالثة إحتمالت االحتمال األول أن اجلميع أهلك وهذا يشكل عليه آيات كثرية يف أن اهللا تعاىل أجنى املؤمنني 

هذا واحد الوجه الثاين أن املراد بأكثرهم مشركني الذين يعرفون أم على شرك دون الغوغاء والعامة الذين ال 
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كيف كان    (( واهللا يقول ن ما هم عليه وإمنا هم أتباع كل ناعق الوجه الثالث أن يقال العاقبة محيدة وذميمة يدرو 

) وحنن نعلم أن من حكمة اهللا عز وجل أن جيازي املشرك على عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين )

والتوحيد وترهيب عن الشرك والكفر فأي  شركه واملؤمن على إميانه وحينئذ يكون يف اآلية ترغيب يف اإلميان

االحتماالت أوىل الظاهر أن األخري أوىل يعين ينظروا كيف كان عاقبة السابقني وأن من كان مشركا منهم أخذ 

بشركه ومن كان مؤمنا جني بإميانه من أجل أن يؤمنوا هم ومن أجل أن يثبت املؤمنني من هذه األمة على إميام 

والذين  صاحلمثال  صاحلا بإشراكهم ومساكنهم ومنازهلم خاوية نعم هذا هو الواضح فقوم وقال املؤلف فأهلكو 

وا ؟ جنوا وقومهم أخذم الرجفة والصيحة فأصبحوا يف دارهم جامثني فتلك مساكنهم خاوية معه جنوا وال ما جن

((     مث قال تعاىل  اآلن  ما سكنت إىل هما نعلم بعديمنهم قوم مثود ملا ظلموا جتدها اآلن خاوية ومل تسكن ف

) دين اإلسالم أقم اخلطاب ملن ؟ للرسول صلى اهللا عليه وسلم أو لكل من يتوجه فأقم وجهك للدين القيم )

إليه اخلطاب وقد سبق توجيه القول األول إذا جعلنا اخلطاب للرسول عليه الصالة والسالم فإما أن يكون املراد به 

له وإما أن يراد به الرسول واألمة لكن خوطب به الرسول ألنه زعيمهم وإمامهم الرسول نفسه وتكون أمته تبعا 

) ما املراد بالوجه هل املراد االجتاه أو املراد الوجه احلسي الذي يف الرأس ؟ (( فأقم وجهك للدين القيم )وقوله 

ك والمغرب فأينما تولوا فثم وجه (( وهللا المشر د االجتاه ألن الوجه يراد به اجلهة كما قال تعاىل رانعم الظاهر امل

احلقيقي وقول أن املراد به اجلهة  اهللا وجهفسرين قول أن املراد بالوجه هو ) ألنه سبق لنا أن فيها قولني للماهللا )

  ))  للدين القيم(( وال شك أن الوجه يراد به اجلهة وقوله 

  ....: الطالب

     للدين (( به الوجه احلسي مبا يطلب منه االجتاه للقبلة وقوله ال إذا قلنا أن املراد بالوجه اجلهة مشلنا : الشيخ

ما املراد بالدين هنا ؟ املراد بالدين العمل وقد سبق لنا أن الدين يف القرآن يراد به العمل واجلزاء فقوله  ))  القيم

( ورضيت لكم اإلسالم () املراد بالدين اجلزء وأما (( وما أدرك ما يوم الدين )) يوم الدين ) مالك(( تعاىل 

) فاملراد به العمل كما يف هذه اآلية وقوله القيم ايش ضده ؟ املعوج كما ( وإن الدين عند اهللا اإلسالم )) دينا )

   .)(( وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه )قال تعاىل 

   ))قيما  الحمد هللا الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ((:  الطالب

يعين قيم  ))ا قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيم ((نعم الكتاب قيم لكن نريد الدين  : الشيخ

فدين اإلسالم دين مستقيم ليس فيه اعوجاج ال بالنسبة ملعاملة اهللا عز وجل وهي العبادة وال بالنسبة ملعاملة 

ذلك وحرم اجلور والظلم وحترمي تقتيل  املخلوق وهلذا جتد يف املعامالت حرم الكذب والغش واخلديعة وما أشبه

األوالد وما أشبه ذلك كل هذا خالف االستقامة ويف العبادات حرم الشرك واالبتداع ملا يف ذلك من احنراف عن 

  الصراط املستقيم نعم .

   ....: الطالب
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يف السابق أن  : إن الدين عند اهللا اإلسالم هذا يشمل العقيدة ويشمل األعمال الظاهرة مثل ما قلنا الشيخ

اإلسالم إذا قرن باإلميان صار اإلسالم األعمال الظاهرة واإلميان األعمال الباطنة وإذا أفرد عنها فهما يف معىن 

 )) من قبل(( ) قوله (( يومئذ يصدعون )) وهو يوم القيامة (( من قبل أن يأتي يوم ال مرد له من اهللا )واحد 

) نكر للتعظيم ألن هذا اليوم كما (( من قبل أن يأتي يوم )وم نعم وقوله متعلق بأقم يعين أقمه من قبل هذا الي

مرد هذا مصدر ))  ال مرد له(( وقوله  ))((يوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين وصفه اهللا تعاىل يف قوله ب

متعلق بصفة لقوله ) ) اهللا من(( ميم أي ال رد له يعين ما ميكن أن يرد هذا جوابه ألن اهللا تعاىل قضى به وقوله 

يوم هذه صفة متعلق بصفة يوم يعين من قبل أن يأيت يوم من اهللا يعين هذا اليوم من اهللا ال من غريه وحيتمل أن 

صفة ليوم ألن كونه من اهللا يدل على عظمته وأنه ال  نيكون متعلق يأيت أن يأيت من اهللا يوم واألول أبلغ أن يكو 

) إذا قال قائل هذه اآلية خوطب ا الناس يف عهد من قبل أن يأتي يوم ) (( ميكن أن يرد هذا اليوم وقوله

(( من تقوم يف عهد الرسول عليه الصالة والسالم فكيف قال  ماالرسول عليه الصالة والسالم ومعلوم أن القيامة 

لرسول عليه اجلواب على هذا أن نقول إن املوت واقع حىت يف عهد ا ))قبل أن يأتي يوم ال مرد له من اهللا 

الصالة والسالم ومن مات قامت قيامته وانقطع عمله فال فرق بني ميوت يف ذلك الوقت وبني من ميوت وهو 

من ميوت يف عهد الرسول صلى أآى فكأن  هآخر الناس موتا بالنسبة النقطاع العمل كل منهم انقطع عمله فكأن

إن موت اإلنسان قيامة بالنسبة إليه وهي قيامة صغرى  اهللا عليه وسلم كأنه بلغ يوم القيامة وهلذا يقول العلماء

تفيد بأن هذا أمر ال بد أن يقع ))  ال مرد له من اهللا(( بالنسبة إىل عموم الناس ألن العمل انقطع انتهى وقوله 

خلق الناس لعبادة الناس وجزائها يكون يوم القيامة وهو كذلك ألن يوم القيامة هو الذي من أجله خلق الناس 

) قال فيه إدغام الثاء يف األصل يف الصاد ومعناه يتفرقون بعد احلساب إىل اجلنة والنار (( يومئذ يصدعون )ل قا

إدغام التاء يف  إذ منونة والتنوين هنا عوض عن مجلة يعين يوم إذ يأيت يصدعون ويقول املؤلف فيه))  يومئذ(( 

د ؟ أصلها يتصدعون فقوله إدغام التاء يف األصل أي يش معىن إدغام التاء يف األصل يف الصااألصل يف الصاد و 

مت يف أختها أصلها تاء فأدغمت ا بعد قلبها صادا ومعىن يصدعون بار األصل يعين أن الصاد اليت أدغباعت

  يتفرقون .

    ....: الطالب

نفجر فهم تصدعها تتفرق أجزائها فت يعين: أصلها يتصدعون ومعىن التصدع التفرق ومنه تصدع األرض  الشيخ

   .يومئذ

  


